
Enquete de boas-vindas
Bem-vindo a sua primeira enquete na empresa

Quais são os aspectos que você mais valoriza ao entrar em uma nova empresa?

Selecione a competência que mais representa você

Em uma frase: como você define a empresa

Você tem alguma outra observação

Material de apoio

Conhecer os valores

Conhecer as pessoas

Competências

Better Together

Customer Lovers

Give Back

Keep Rocking

Objetivos da organização

Metas e objetivos

Outro (especificar)

Clima

contato@rankmi.com Rankmi.com

3 1

Enquete

Experiencia del colaborador

Siempre queremos mejorar.
¿Podrías ayudarnos unos minutos y contarnos tu
experiencia en la empresa?

Ingresar

2 novos

3 1

Enquete

Enquete de trabalho remoto 2021

Entrar

+

Queremos saber como você se sente trabalhando 
remotamente neste período e quais são suas 
expectativas para o futuro.

Enquetes e 
Questionários

Realize enquetes de resposta rápida.
Pesquise facilmente opiniões e tendências através de questionários.

Casos de uso

Realize qualquer tipo de enquete com 
frequência ou recorrência diferente.

Acesse uma ampla gama de modelos e 
perguntas com foco na gestão de 
pessoas.

Configure vários tipos de perguntas. Desde 
caixas de seleção até perguntas com 
limite de tempo.

Monitore o andamento das respostas 
online e acesse os resultados em tempo 
real.

Lance enquetes de forma simples e 
automatize lembretes para atingir a 
participação esperada.

Experiência do colaborador

Sempre queremos melhorar,
você poderia nos ajudar por alguns 
minutos e nos contar sobre sua 
experiência na empresa?

Usar

Vista prévia

Começar do zero

Como foi seu primeiro dia de trabalho?

Você recebeu treinamento suficiente
para fazer seu trabalho?

Bom Ruim

Sim Não
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Em uma escala de 1 a 10, como você avalia
o programa Be Well?

48 em 100 pessoas responderam a essa pergunta

Média 8,69
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Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Tome decisões baseadas em dados
Aplique enquetes a qualquer momento da 
jornada do colaborador e obtenha 
informações relevantes para orientar suas 
decisões.

Melhore a qualidade dos 
seus processos
Complemente seus processos de 
desenvolvimento organizacional ou outros, 
aplicando enquetes ou questionários livres.

Ouça a voz de seus colaboradores
As respostas às dúvidas da sua empresa 
estão nas pessoas. Lance enquetes ou 
questionários para aprimorar sua 
experiência e criar uma cultura centrada nas 
pessoas.

Empodere seus líderes
Entregue informações relevantes aos líderes 
para aumentar a conexão com suas equipes.

Produtos relacionados

Experiência do colaborador

Sempre queremos melhorar,
você poderia nos ajudar por 
alguns minutos e nos contar 
sobre sua experiência na 
empresa?

Usar

Vista prévia

Começar do zero

Galeria de enquetes

Detecção de necessidades

Treinamento

Empresa

Equipe
Bom Ruim

Sim Não

Como foi seu primeiro
dia de trabalho?

Você recebeu treinamento
suficiente para fazer seu
trabalho?

Texto simple

Configurações

Múltipla escolha

Seleção Única

Listas suspensas 

Comentário

Escala de opinião

Lógica

Multimídia

Ranking

Use enquetes rápidas para o que quiser!

1. Faça perguntas de múltipla escolha

Aproveite para incluir

Material multimídia

Para complementar

Enquetes de seus colaboradores

Selecionar tudo Nenhum

Adicione aqui uma descrição

2. Adicione material multimídia

Média 8,69

Que melhorias você gostaria de
implementar na atividade de pausa ativa?
48 em 109 pessoas responderama essa pergunta

Pode ser feito em dois horários, de manhã
e de tarde

Em uma escala de 1 a 10, como você avalia o
programa Be Well?

Aumentar a frequência

Ações
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Em uma escala de 1 a 10, como você
avalia o programa Be Well?

Enquete de plano de bem-estar

48 em 100 pessoas responderam a essa pergunta

Média 8,69

Estrutura da enquete

Desfazer

Refazer

Salvar enquete

Ajustar enquete

Criar enquetes
Para responder 

Revise as enquetes pendentes que você tem para responder.

Experiência do colaborador

Minhas enquetes

Estamos sempre procurando melhorar sua 
experiência organizacional.
Deixe-nos saber o que podemos melhorar.
Estado:       Em processo    Termina: 12 dez 2020

Enquete de Engagement
Queremos saber como você se sente 
trabalhando remotamente.

Estado:       Em processo    Termina: 20 dez 2020

Enquete de boas-vindas

Quais são os aspectos que você
mais valoriza ao entrar em uma
nova empresa?

Avalie em uma escala de 1 a 5, sua
primeira impressão da empresa.

Bem-vindo a sua primeira enquete 
na empresa

Conhecer os valores

Material de apoio

Conhecer as pessoas

Metas e objetivos

Objetivos da organização

Outro (especificar)

• Clima, Engagement e cultura
• Visualização de resultados

Experience
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